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 الشٌخ أحمد بن ناصر القعٌمً -شرح كتاب أخصر المختصرات 

 من الحجب إلى نهاٌة مقّدمة كتاب النكاح الدرس الثامن عشر:

 

أصحابه له وآالسالم على رسول هللا نبٌنا محمد وعلى و ةالصالالحمد هلل و، بسم هللا الرحمن الرحٌم

؟ وًل أكٌف ٌكون التعدٌل؟ ما الحكم ؟ والعطٌة ًثة فر  ا حكم التعدٌل بٌن الو  ، مهتدى بهداهأومن 

 ةهم الذٌن ٌرثون بقرابن ٌعّدل بٌن ورثته؟ من هم الورثة؟ نعم، أعلى من ٌجب  .رثهإبقدر  ،واجب

 ه مثاًل ئبناأد حعطى أألو  رث، مثاًل كٌف ٌكون التعدٌل؟ نقول بقدر اإل .من ولد وغٌره ًمن الُمعط

ٌُعّدل أو ل ٌجب اآللاير و 0555و ألاير  055  ؟ ٌجبنعنده بنات وعنده أب وأم، هل ٌجب أن 

 0555ذا كان أعطاه إٌعنى  األنثٌٌن، حظ مثلُ  للذكر   -البنات  ًل؟ ٌعطعدّ كٌف ٌُ  -ٌُعّدل علٌه أن 

ٌُعطى ُسْدس األلفكذلك األلف واألب؟ األم ُتعطى ُسْدس األألم واو ،055فٌعطى للبنت  وٌجوز ، ب 

 .بالحرمان للجمٌع التعدٌل حٌنئذ   وٌكون هذه العطٌة ًالعطٌة وٌعود ف ًأن ٌرجع ف

 ؟أحكام الوصٌة ًفما ه -تعترٌها األحكام الخمسة الوصٌة  نّ أذكرنا ، لوصٌةحكام اأ

 بخمس  ماله -بكم؟ بالخمس  ًن ٌوص؟ أ، لمنالسنة ؟ولالحكم األهو  ما.  

 غٌر  هكان ٌرث ذاإهذا  -ا ء مطلقً ًبشحسنت أو لوارث أ ، محرُ ٌ  ؟ ًالثان الحكمهو  ما

 و ل تصح؟تصح هذه الوصٌة أ هل -ء ًوصى لوارث بشمع التحرٌم لو ألكن  -الزوجٌن 

تكون موقوفه وم الوضعى تصح لكن الحك - حرممُ  ًالحكم التكلٌف؟ تصح مع التحرٌم هل

  .على إجازه الورثة

 بجمٌع ماله. ًوصباح أن ٌُ ، ٌُ المن لٌس له وارث أبدً  ؟، لمناإلباحة: الحكم الثالت للوصٌة  

  :ٌُوص يذلا، لمن؟  ٌكره الفقٌر ةكراهالحكم الرابع   .ًله ورثه محتاجٌن أن 

 ٌّنه.الوجوبكم الخامس: حال  ، لمن علٌه دٌن أو ودٌعة بال ب

 

على أشرف المرسلٌن نبٌنا محمد وعلى آله و صحبه أجمعٌن أما بعد،  السالمو ةالحمد هلل والصال

ٌدخل  ل الحرمان حجبُ  ،فصللحاضرٌن. ٌقول المؤلف غفر هللا لنا وله :" للشٌخنا ولنا واللهم اغفر 

القربى و ،قرب وكل جدة بأمبأأبعد  بن  واكل جد وٌسقط الجد باألب و ،الولدبوٌن واألعلى الزوجٌن و

إن أم أب  أب  وأم األم وأم أب  و :و أم أبٌه ول ٌرث إل ثالثأ. ل أبا أمه امطلقً  ىعدتحجب البُ  هنّ من

أب  و إن نزلقط ولد األبوٌن بابن  وٌسن مع ذات قرابة  ُثلث  الُسْدس و. ولذات قرابتٌةعلون أموم

وأب  وأبٌه  ،زلاألم بولد وولد ابن وإن ن جد  وولدخ بهؤلء وابن أأخ ألبوٌن وولد األب بهؤلء وو

 ". من ل ٌرث لمانع فٌه ل ٌحجبو ،إن عالو

هو ٌنقسم و ،رثرث من اإلفهو منع من قام به سبب اإل الشرع ًأما فو ،المنعهو  اللغة ًف جبالحَ 

 :لى قسمٌنإ
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 هذا الفصل ًف صاًل أمقصود الهو و -وهو ما ذكر المؤلف  ،حجب حرمان :ولالقسم األ.  

 هذا قل وإلى األوفر حظٌه حجب النقصان: هو نقل الوارث من أو، حجب نقصان ً:النوع الثان

  .ةٌدخل على كل الورث

كما  ةورث ستة  ى ٌدخل عل ن ٌسقط الشخص غٌره بالكلٌة ولأوهو  حجب الحرمان ًالقسم الثان

بن ال ًٌعن - "الولدبوٌن وٌدخل على الزوجٌن واأل الحرمان الحجب " :قال ،فلسٌذكرهم المؤ

ابطهم ضو ،ابدً أٌحرمون من المٌراث  ل ًٌعنفهؤلء ستة ل ٌدخل علٌهم حجب الحرمان  ،البنتو

 .بال واسطة ًٌعن - المٌت بنفسهإلى دلى أمن : كما قال الشٌخ منصور

ابن و" - بباأل اٌضً أالقرب ٌسقط  بعد من الجدّ أ كل جدّ و "بباأل ٌسقط الجدّ و" :رحمه هللام قال ث

 "مأب ةوكل جد" .ٌعنى ٌسقط ابن البن بالبن وابن ابن البن بابن البن  وهكذا "بعد بأقربأ

ة الجدّ  ،"القربى منهن تحجب البعدىو" ،مؤلفالهم رالجدات الوراثات عندنا ثالث كما سٌذكو

 ة أم أم أم هذه من جهواحدة كأم أم وة كانتا من جه نى سواءً ا ٌعة البعٌدة مطلقً لقرٌبة تحجب الجدّ ا

األب أبعد من أم  أم أم نّ أل -ب أم أم األ حجبم تأم األ ،و أم أم أب مثاًل أجهتٌن كأم أم  و منأ ةواحد

 األم.

، للشافعٌة اذكرنا هذا خالفً و ،ترث مع ابنها ةن الجدّ أٌعنى  - مهأب ل ٌجحب األ ،"مهأ اال أب"

دلى بواسطة حجبته تلك الواسطة أكل من  ًوه ةوعندهم قاعد ة مع ابنها،ورثون الجدالشافعٌة ل ٌُ 

نهم ٌدلون أم مع ولد األم ٌرثون مع األأ - مولد األأل إوعندنا الحنابلة ، م عندهم فقطولد األأل إ

 ةعندنا الجدّ  نًء الثاًالشا مع ذلك ٌرثون معها. وأٌضً وم باأل لى المٌتإٌصلون  ًٌعن - لى المٌتإ

 اخالفً مع ذلك ل ٌحجبها بٌن المٌت هو ابنها، والوسٌط بٌنها واألب ترث مع ابنها و ةمن جه

 بحثت فٌها ما وجدت مر و فعاًل الرحبٌة لٌس فٌها هذا األذكر بعض المشاٌخ سؤال  ًوٌعن .للشافعٌة

ذا لم ٌكن إما أورثون الجدة مع ابنها ن الشافعٌة ل ٌُ أخرى أمراجع و أخرى ألكن تحققنا من مصادر 

 ،الشافعٌة ب ل ٌورثونهاب مع األم األألكن ، بم مع األم األأترث  ًٌعن -ا فٌورثونها ابنها موجودً 

مه ول أب ل ٌحجب فاأل ،بب ل ٌحجبها األب األأم أكذلك  "بٌهأم أو أ. "هانورث الحنابلة - نحن

 ا.بٌه طبعً أ ةجهمن  - هتجدّ 

ن ٌرث م  ة جد هؤلء الثالثوإذا وُ  "مومتةأإن علون ب وب األأم أب وأم أم وأم أ :وال ٌرث إال ثالث"

 .قرب منهاأها نّ م ألم األأبعٌدة وتحجبها  ولً أ ًب؟ هب األأم أو، طٌب بم األأم وم األأ ؟منهن

 ،مع جدة لها قرابة واحدة "مع ذات قرابة"ة التى لها قرابتٌن من المٌت الجدّ  ًٌعن "ولذات قرابتٌن"

ات ذات القرابة الثلث للجدّ ذات قرابتٌن و ًه التثلثان للجدّ  :قسامأ ةس ثالثدْ ٌقسم السُ  "سدْ السُ  ثالثَ "

نرٌد  ل ،من جهتٌن ةنسان بنت عمته فأتت بولد فهذه تكون الجدذا تزوج األإ، وٌمثلون له الواحدة

 .وضالر ًف ةموجود -فٌها  ٌلالتفص

 :ةاألخ الشقٌق ٌسقط بثالثمن هو ولد األبوٌن؟ هو  "بوٌنٌسقط ولد األو"

 . بالبن :وًل أ -

ا:  - ًٌ  .ن نزلإبابن البن وثان
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 .بباألٌسقط  :اثالثً  -

 .بأب المٌتابن البن للمٌت وخ الشقٌق ٌسقط بالبن واأل

ابن المذكورٌن البن و ةثالثال ًٌعن "بهؤالء: "ربعةأٌسقط ب -ب أخ له هذا األ "بولد األو: "ثم قال

ب ٌسقط و ألأبوٌن خ ألابن األ "وابن أخ" .هو األخ الشقٌقخ لألبوٌن وب والرابع هو األالبن و األ

 .ا بالجدّ ٌضً أٌسقط ب وخ ألاألخ الشقٌق وب واألاألالبن وابن البن و :ربعة كلهماأل ًبهؤلء ٌعن

 :ٌسقط بأربعةه، بماذا ٌسقط؟ أخ المٌت من أم -خ ألم المراد به األ "موولد األ"

 .و أنثىأا ٌت سواء كان الولد ذكرً ولد الم، بالولدٌسقط  -

 .إن نزلو ،نثىأو أا للمٌت سواء ذكرً  ،بولد االبن ً:الثان -

  .باألبٌسقط  :الثالث -

 .بو األب وهكذاأبو أ، ببو األأ :إن عالو ،ببو األأ: ابالجد أٌضً  ًٌعن - أبٌهو -

 ً:وه رث الثالثةموانع األ ،من ل ٌرث لوجود مانع فٌه "ه ال ٌحجبٌرث لمانع فٌ من ال: "قال

 . اا ول نقصانً ل حرمانً  ا، ل ٌحجب أبدً ل ٌؤثركعدم، فوجوده  ،ختالف الدٌناالقتل والرق و

من ٌرث  هو اشرعً  والعاصب ،ب من العصب وهو الشدّ جمع عاص   العصبة، العصبة"و فصل": قال

 :اٌضً أنواع أ ةصبات ثالثوالع   ،السنة ًمقدر فى الكتاب ول ف ءًبال تقدٌر ٌعنى لٌس له ش

 س.عاصب بالنف 

 اصب مع الغٌرع. 

 عاصب بالغٌر. 

 :حكامأة لها بَ صَ العَ 

 فرضه.  ىعطٌُ ، ٌجتمع معه يالذ الفرض يبذو ٌُبدأ - مسألة فرضٌة ًف: الحكم األول 

 فروضهم، ٌأخد ما أبقت  صحاب الفروضأ ًما نعطبعد - ٌأخد ما أبقت الفروض :ًالحكم الثان

  .ضالفرو

 ًة وههورمش ةن ٌخرج مسألأا ٌرٌد قوله مطلقً و، اء سقط مطلق  ًن لم ٌبقى شإ :الحكم الثالت 

ً ، وهعلى مذهب الشافعٌة ًوإنما هقواعد المذهب  علىل تتمشى الُمشّركة و ،كةشرّ المُ  ةمسأل

ٌّةٌسمونها مسألة  ًالت  ،أشقاءخوة ألم وأخوة أوج وأم وز :ًمسألة مشهورة وه، و هذه الحمار

 -خذون الثلث أم ٌخوة ألس واألدْ م تأخد السُ المذهب عندنا أن الزوج ٌأخذ النصف واأل ًف

: المذهب ٌسقطون ًهؤلء عندنا ف - شقاءخوة األو األأب خوة ألاأل ًبق ،كتملت الفروض اآلنا

بأن أبانا حجر  وأا أبانا حمارً  مشهورة بأن ةمسأل ًوه، ما عند الشافعٌة فٌورثونهمأو ،ل ٌرثون

م  والذ ٌَّ ً أما عل، وسقطهم ثم ورثهمأبتداء أمره ا ًهللا عنه ف ًرض ورثهم هو ُعمر يفى ال

عمر رضى هللا عنه   -فٌشركهم  مشى علٌه المثل. يفال ٌورثهم وهو الذ هللا عنه ًرض

 . ٌشركهم مع األخوه ألم

 ب ثالث حالتأللو لكن للجدّ  ،المالمٌع ن فرد العاصب أخد جإ: للعصبة الحكم الرابع: 
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عدم الولد المٌت سواء كان  -مع عدم الولد وولد البن  بالتعصٌب فقطثان ولى: فٌراأل ةالحال -

ٌأخد  -التعصٌبفٌرث ب ،نثىأو أ اا مع عدم ولد ابن المٌت سواء ذكرً ٌضً أو ،نثىأو أ اذكرً 

 ً.الباق

 لو توفى اًل فمث ،والبن بالفرض فقط مع ذُكورٌته ، ٌرثان الجدّ بالفرض فقطالثانٌة:  ةالحال -

 .بناءلأل ًلباقاله السدس و، ب ٌرث الُسْدسن األإب وأبناء للمٌت فقط فأم وأعن 

ولد  ةنوثٌأ وأٌه الولد، مع أنوث ًٌعن، مع أنوثٌته بالفرض والتعصٌبٌرثان  الثالثة: ةالحال -

البنت كم؟ و ،واألم؟ السدس ،السدس بنت، فاألب كم ٌرث؟أب و ُتوفى عن أم وكمثاًل ، البن

 ا.ٌبقى السدس ٌأخده األب تعصٌبً  ،النصف

 : ات ثالثة أنواعالعصبا ٌضً أذكرنا 

 عدا  ، مابه إلٌه أنثىبٌن المٌت فى نسهو كل ذكر لٌس بٌنه وو :العصبة بالنفس :النوع األول

 .فروض صحابأهم نّ م ألخوه ألكذلك األنه صاحب فرض والزوج أل

 :ةبة عندنا ستالعصو جاءت

 . ة: البنوّ ولاأل -

 ة : األبوّ ًالثان -

 .ةخوّ األالجدودة و :الثالث: ٌأتى بعدهم مرتبٌن -

 .خوةبنو األ :لرابعا -

 ة.العموم :الخامس -

 .الولء لسادس:ا -

 هذه جهات العُصوبة فى المذهب. 

 ن ٌرث و بنت ابن فأكثرأمع بنت  أخت فأكثر"و ه:ذكرها بقولو :العصبة مع الغٌر ً:النوع الثان

 مات عن بنت وأخت فحٌنئذ البنت لو كان هناك بنت مثاًل  ،فضل عن فرض البنت ما" ما فضل

عن بنت  ً توفلو مثاًل ، األخت ألبوٌن أو ألب -ا األخت تعصٌبً  هخدأت ًقاالبترث النصف و

خت. ٌكون لأل ًوبنت البن لها الثلث والباق ،خت شقٌقة فالبنت لها كم؟ النصفأبنت ابن وو

 ٌنبنتال نّ تسقط بنت البن ألٌسقط؟  يمن الذ، خت شقٌقةأعن ابنتٌن وبنت ابن و ًو توفٌب لط

 لألخت.  ًالباقبنت البن ساقطة وللبنتٌن الثلثان و ة:فتكون المسألٌن. استكملتا الثلث

 أربعة ًف ًهو :عصبة بالغٌر :النوع الثالث:  

 خته أب عصّ االبن ٌُ  -

 درجته ًف ًتب بنت عمه الٌعصّ كذلك و ختهأ بعصّ ٌ ابن االبن ،قال "وابنه: "ابن البن -

 أعلى منه ًبنت البن الت وتحتاج إلٌه، لٌهإاجت تإذا اح أعلى منه ًب من هٌعصّ وكذلك 

عن  ً توفمثل مثاًل  ،نزل منهاأهو  يبها ابن البن الذنه ٌعصّ إلم تكن صاحبة فرض ف اذإ

ها تسقط لٌس لها نّ أالبن المفروض نت وب، للبنتٌن الثلتان :ابنتٌن وبنت ابن وابن ابن ابن
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نزل منها أهو  يب ابن ابن البن هذا الذخ المبارك فٌعصّ خ ٌسمونه األفرض، لكن هذا األ

 .نثٌٌنها فتسقط فٌرثون للذكر مثل حظ األبٌعصّ 

ل ترث  ًه ،حسنتأ ، بنت أخٌه؟ ل ترثهل ٌعصب مثاًل : ختهأعصب و األخ ألبوٌن ٌُ  -

بنت عم المٌت  ًخ ٌعنما بنت األأخت فقط األ ًه ًه التختأب وٌن ٌعصّ بخ ألكذلك األ

خت الشقٌقة ب األبوٌن الشقٌق ٌعصّ خ ألفاأل ،خته فقطأب ٌعصّ  "فال ٌعصبها"ترث  فهى ل

 .أنزل منه أو أعلى منه ًب من هفقط ول ٌعصّ 

ما مثل  لذكرخواتهم فأعصبون ٌُ " :قال ،خته فقطأا ب أٌضً عصّ ٌُ : بخ ألاأل :"بأو أل"ا رابعً  -

؟ لماذا "رثنه ٌنفرد باإلإف اكان العاصب عمً  ومتى" :قال ،نثٌٌنحظ األألنثى" للذكر مثل 

 ةعمّ  -، أخته األرحام يمن ذو ،المٌت ةنها عمّ ، ألحسنتأ؟ العمّ  - ختهأٌعصب  لماذا ل

 ،رثفٌنفرد باأل متى كان العاصب ابن العمّ  "أو ابنه" .رثبها فٌنفرد باإلعصّ ل ٌُ المٌت 

و أ" .رحاماأل يلمٌت من ذولخ وبنت األ ،المٌتخ أخته بنت األ نخته؟ ألأعصب ٌُ  لماذا ل

خته أن ب أخته ألول ٌعصّ  رث كلهاإل ذنفرد ٌأخاذا إهذا  :بو ألأبوٌن سواء أل "خ  أابن 

لء أخوات هؤ نّ خوانه ألإرث دون نفرد باإلاخ المٌت، أبنت  ًرحام وهاأل يمن ذو

 .حاماألر يالثالثة من ذو

ٌرث  ين الذإدمت جمٌع العصبان فإذا عُ  "رث المولى الُمعتِقن ُعِدمت عصبة النسب وإ: "قال

 يهو الذ ،لعتق على هذا المٌتامّن ب يالذ ،عتق هذا المٌتي أالذ ًالمولى ٌعن ،مولى المعتقال

النساء  ًلٌس فووا: الرحبٌة قال ًنثى، ولذلك عندكم فأو أ اكان هذا الُمعت ق ذكرً  ءً اا سوٌرثه مطلقً 

مرأًة  اأو  ا شخصً ُتعتق إذا أعتقت مثاًل  ً، هذه المرأة التمّنت بعتق الرقبة ًإل الت ةعصب ر  ط

إذا لم ٌكن  ًٌعن "الذكور ثم عصبته"ترث منها. قة ن هذه الُمعت  إماتت هذه المرأة ولم ٌرثها أحد فو

 ،قرب فاألقربلمعتق الذكور األنتقل إلى عصبة هذا اا الٌس موجودً  المولى المعتق -الُمعت ق 

 :ثم قال ة.خوته ثم بنو األخوة ثم العمومإبوه ثم جده وأبناء ثم األ :اكما ذكرنا سابقً األقرب له و

 قرب كالنسب. األف

أقل عدد ٌخرج  لتحصٌ :المراد بأصول المسائل؟ المراد بأصول المسائل ام، أصول المسائل ،فصل

 . رأو فروضها بال كس ةمنه فرض المسأل

صول المسائل أ ،صل المسائل الفرضٌةأ - ل الفرضٌةئأصول المسا ً: ٌعنأصول المسائل سبعة

 فقط صول سبعةهذه األ ،فوق ٌجعل األصول ةن ٌقسم مسألأ، جعلها فوق، إذا أراد األنسان فوق ًالت

 - ولعُ ت   : أربعة لمها إلى قسمٌنقسّ المؤلف و ،صولها سبعةأكل المسائل الفرضٌة  ،ال تختلف أبدً 

هذه ، نصبةفى األ السهام و نقص   ًزٌادة ف :ل هووْ المراد بالع  و ،أربعة من هذه األصول ل تعول

الثالثة ثنان و: الأربعة ًوه ،ابدً أصل منها ل ٌزٌد فى المسألة أتى أٌعنى إذا ربعة ل تعول األ

 .ذكراألربع والثمانٌة كما سٌُ و

من  ةالبقٌو نصف وأو فرضان من نوع واحد فنصفان أض ما فٌها فر وهً ال تعول أربعة: "ٌقول

عن الزوج  كأن ٌتوفى مثاًل  أو فرضان من نوع واحدفٌها فرض واحد فقط  ةمسأل يأ .."ثنٌنا
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الزوج له النصف  :األخت الشقٌقةنقول الزوج و ،عالبنت لها؟ الرب ،الزوج له؟  النصف ،والبنت

 .ثنٌنا؟ من مك واألخت الشقٌقة لها النصف، أصل المسأله من

ثنٌن، أو إذا امباشرة من  ةهما النصفان فأصل المسألفرضٌن و ةجاء فى مسأل ً" ٌعنفنصفان: "قال

الزوج له  ،المرأة عن زوج وأبتتوفى ، ، كأن ٌتوفى عن زوج وأب مثاًل جاء فٌها نصف والبقٌة

 .لل ٌعو ياألصل األول الذثنٌن. هذا ا؟ من مأصل المسأله ك -ً النصف والباق

 كأن ٌموت مثاًل  فٌها ُثلُثانفرضٌة  ةإذا جاءت مسأل "و ثلث والبقٌة من ثالثةأُثلُثان و": قال ًالثان ثمّ 

لك إذا أتت المسألة فٌها ُثلُث كذ :البقٌةو ُثلث وأ ،ُثلُثان -أب، األصل من كم؟ من ثالثة بنتٌن واعن 

أصل المسألة من ف، لألب ًا الُثلُث والباقعن أم وأب، األم له ًفاألصل من ثالثة كما لو ُتوفّ  ًوالباق

 .ل ٌعول يالذ ًهذا األصل الثان. ثالثة

ٌعنى لو جاءت  "البقٌة أو مع النصف من أربعةورُبٌع و: "قال اأٌضً  ل ٌعول ياألصل الثالت الذ

مثل لو ُتوّفى عن زوج  وابن،  ،، فأصل المسألة من أربعةًفرض ُربع والباق -مسألة فٌها ربع 

مسألة  ًلو ُوجدت ف ً، ٌعنأو مع النصف .أصل المسألة من أربعة: ج له الربع والباقى لالبنالزو

وجدنا فى  اآلنللعّم.  ًللبنت النصف، والباقو وعّم: للزوج الربع، بنت  زوج  و مثاًل  ،ربع ونصف

أن  وهو ٌسمونه أصحاب النسب ،مباشرًة تذهب إلى أصل المسألة وهو أربعة نصفالمسألة ربع و

 كبر بال كسر، هذا معنى ُمداخلة.األ ًالعدد األصغر ف ًٌنفن -ر أن ٌدخل العدد األصغ داخلةمُ  فٌها

إذا ُوجد فٌها ُثمن  "من ثمانٌةوُثمن والبقٌة أو مع النصِف : "، قالل ٌعول يلرابع الذاألصل ا

، فأصل مع بنات البنلالبن أو  ًوالباق ،ابن، الزوجة لها كم؟ الُثمنعن زوجة و ًوالبقٌة، مثل ُتوفّ 

فٌها ُثمن مع النصف فأصلها من  ًُثمن والبقٌة أو مع النصف، المسألة التو .كون من ثمانٌةٌالمسألة 

والبنت لها ، م؟ الُثمن لوجود فرع الوالدبنت وأب، فالزوجة لها كمثل ُتوّفى عن زوجة و ،ثمانٌة

س مع الباق ،اتعصٌبً وا ٌكون له فرضً  ًأل الباق -لألب  ًالباقالنصف و  ا عّم مثاًل . نجعله إذً ًله الُسدُّ

هذه  ًالباقى. فإذا وجدنا ف هة الُثمن وللبنت النصف والعّم لبنت وعّم: فللزوجعن زوجة و ًتوف ،عمّ 

مرتٌن الثمانٌة  ًف ًفاألربعة تنفن ،ُمداخلةهنا فٌها  االمسألة ُثمن ونصف فالمسألة من ثمانٌة وأٌضً 

 بال كسر. 

ثنان والثالثة ال ًل تعول ه ًل تعول، وثالثة من األصول تعول، الت ًصول التهذه األربعة أ

 01و 6 :ت عندنا؟  أحسنتاألصول التى بقٌ ًه ما ،عندنا كم أصل؟ ثالثة ًبق ،الثمانٌةاألربع وو

 .12و

 ًالسهام والنقص ف ًالزٌادة ف، فٌها السهام زائدة على األنصبة تكون ًٌعن "ثالثة تعولو: "قال

عندنا  الفروض ،ا لو نظرنا إلى أصول الفروضطبعً  "فرضها نوعان فأكثر ً ماهو: "قال ،ألنصبةا

سوُثلُثان  وُثلُث  :ستةم؟ ك  ُربع، أو نبدأ بالكبٌرما هو؟ ُثمن ونصف و ًالنوع الثان ،هذا نوع، ُسدُّ

من جتمع ا ًٌعن ن،ٌقول ما فرضها نوعا ،الفروض نوعان - . هذا نوعٌنُثمن وُربعنصف و

 .فرضان فأكثر النوعٌن
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 ًكما لو ُتوف ،أصلها من ستةلثٌن فهذه ثإذا جاءت المسألة فٌها نصف و ًٌعن "فنصٌف مع ُثلُثٌن"

فالمسألة من كم؟ من  ،الُثلُثان ااألختٌن؟ لهمعن زوج وأختٌن شقٌقتٌن: فالزوج له كم؟ النصف، و

، سسدنصف و أو جاءت المسألة فٌها، ُثلُثلو جاءت المسألة فٌها نصف و ًٌعن "أو ُثلُث"ستة. 

ٌعنى ، ٌعنى تعول إلى سبعة اوترً ا ووتعول هذه الستة إلى عشرة شفعً ، ؟ من ستةكم فالمسألة فٌها من

 هذا األصل ٌعول إلى أربع مرات.  ،إلى ثمانٌة وإلى تسعة وإلى عشرةستة تعول إلى سبعة و

إذا جاءت مسألة فٌها ربع مع ُثلُثٌن  "ُثلُثٌن وربع  مع" :قال ،عشر ًثناإلى  أصله يالذ ًالنوع الثان

ٌكون  أصل المسألةهذه األحوال إن وجدت فى مسألة فرضٌة  ،أو ربع مع ُثلث أو ربع مع ُسدس

ٌعنى تعول إلى ثالثة عشر ثم تعول إلى  ،اعشر تعول إلى سبعة عشر وترً  ًثنا، وعشر ًثنامن 

تعول ثالث ، ٌش؟ ستة عشرابعة عشر، ول إلى ل تعول إلى أر، و اعة عشر وترً خمسة عشر ثم سب

 .مرات فقط

، وهو ٌعول مرة عشرٌنأصل أربعة وٌعول وهو أكبر أصل وهو  يأتً األصل األخٌر الذنثم 

 مسألة فٌها ُثمن مع ُسدس مباشرة إذا وجدنا ًٌعن "ُثمن مع ُسدس: "و. قال12م؟ إلى واحدة إلى ك

 ًٌعن "أو ُثمن معهما"، 12ذلك األصل من فكمن مع ُثلُثٌن ثُ  ًٌعن" أو ُثلُثٌن" ،12 نجعل األصل من

و عشرٌن، ل تعول مرة واحدة إلى سبعة . و12لُسدس فأصل المسأله ٌكون من االُثمن مع ُثلُثٌن و

 ا.نرٌد أن نطٌل فٌه

ء عن الفرض أو ًمسألة عن الفروض ش ًا فضل فإذ "شًءإن فضل عن الفرض و: "قال

بعد  ًبقول ٌوجد أحد ٌأخذه أو فٌها فروض  ًوالباق فٌها فرض لو كانت المسألة ،الفروض

من العصبات ل  ًل ف، ل ٌوجد أحد" وال عصبة" ،حدأأصل المسألة لم ٌأخذه  ًء فًالفروض ش

هو  صطالحالما فى وأاإلرجاع  اللغة ًف الرد ."ُردَّ على كٍل بقدر فرضه" - ٌوجد أب ول ابن

ا أٌضً و ،د أصحاب الفروض على من ٌستحق منه بنسبة فروضهالمسألة بع ًإرجاع ما ٌبقى ف

، لها؟ الثلث أخت، األم كمعن أم و ً توفالسهام. فإذا مثاًل  ًف بأنه زٌادة فى األنصبة ونقص فٌُعرّ 

ونصف الستة كم؟  ،ثلث الستة كم؟ اثنان ،ألة من كم؟ ستةأصل المس، األخت لها كم؟ النصفو

هذه الحالة  ًفهنا الرّد  ًف حنا نجعلاواحد. خالص  ً؟بق ة، كمخمس ٌساويثالثة  اثنان  ،ثالثة

طالة فٌها مزعجة ا تفسٌرات اإلكة على خمسة، ولها طبعً ر  قسم الت  ، ونأصل المسألة من خمسةنجعل 

ٌُرد علٌهم "إال الزوجٌن" أو قد تكون مزعجة.  ."بقدر فرضه ما عدا الزوجٌن، "الزوجٌن ل 

إذا كانت : "فقط، قال طرٌقتٌنذكر  ا،قسم التركات لها طرق كثٌرة جدً  ،كاترِ قسم التَ ثم تكلم عن 

ة إذا أمكن نسب "التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من مسألة فله من التركة مثل نسبته

خت، أهو عن زوج و ًلف لاير وتوفأ  كأن ٌكون تركة مثاًل مثاًل  ،المسألة بجزء ًسهم كل وارث ف

ف لونصف األ 055؟ لف كمإلى نصف األ ًنأت ،النصف خت كم لها؟واألالزوج له كم؟ النصف، 

أن ننسب  ستطعنااإذا  - النسبة فٌها سهوله إذا أمكن ،النسبة ًها إذً هذه ، ختخرى تكون لألاأل

نها افضل الطرق إذا تمكن األنسان منها، أ اكما ٌقول الشٌخ منصور وغٌره أٌضً  ًهفنفعل ذلك و

 ، قد ٌكون مبلغ كبٌر أو فٌه كسور. قد ٌكون فٌها صعوبة ،ا ما ٌتمكنلكن أحٌانً 
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 التركة ًبه فارث تضرسهام كل و   "التركة ًإن شئت ضربت سهامُه فو: ": قالالطرٌقة الثانٌة

 ،فما خرج فهو نصٌبه ة"على أصل المسأل"الحقٌقة  ًٌش؟ هو فاعندكم  "-قسمت الحاصل علىو"

فما  - لى أصل المسألةع ًٌعن -اصل على المسألة قسمت الحإن شئت ضربت سهامه فى التركة و"

البنت كم لها؟ دس، و؟ السُ ا كمأخ شقٌق، األم لهبنت ووعن أم  ًتوف إذا مثاًل  مثال "هخرج فهو نصٌب

نصف و ،دس الستة كم؟ واحد؟ من ستة، األم لها سُ من كم ة، المسألًاألخ الشقٌق له الباقالنصف، و

 لمن؟ لألخ الشقٌق.  نثنان ٌكواى ؟ ٌبقٌبقى كم ،ثالثةالستة كّم؟ 

ٌقول "ضربت سهامه" لاير  0555 ترك رض مثاًل ، افلألم ًنأت ،إن شئت ضربت سهامه :ٌقول

أصل  - ، ثم تقسم على أصل المسألة0555كم الناتج؟ ، لفً أاألم سهمها كم؟ واحد، نضربه ف

الناتج هو وهو ستة  يلذف على أصل المسأله ال، تقسم األ6على  0555 نقسمالمسألة كم؟ستة، 

 ًبه فنصٌب األخت؟ ثالثة. نضر تفعل فٌه؟ كما إلى نصٌب األخت ماذا أٌضً  ًتأت  نصٌب األم. ثمّ 

 .ئةاكّم ٌكون الناتج؟ خمسم، ف، تقسٌم ستةثالثه آل الناتجلف األ

كة نقسمها بالتر ًنأت ا أننتهجها دائمً ً أالطرٌقة الت ًهو قد ٌكون فٌه سهوله لكن أنا بالنسبة ل ًٌعن

إذا   نستطٌعفمثاًل ، جهذا الناتً ف اٌأخذه مضروبً  ا من المسألةمن له شٌئً وٌش؟ أصل المسألة اعلى 

؟ ناتج كمة الف تقسٌم ستنفعل؟ نقسم ثالثة آلصل المسألة ستة ماذا ألف وآثالثة  التركة مثالً كان 

، لاير 0055الثة الناتج نضرب بث األختلاير، و 055الناتج  -واحد خالص األم ضرب  ،ئةاخمسم

أصبح الناتج ثالثة  055+0555+0055جمعنا  ذاإ، فلاير 0555نضرب باثنٌن الناتج األخ و

 سهلة. ً تكون بالنسبة ل ًٌعن ًو هذه الطرٌقة الت ،آلف

 األرحام  يذو ًفصل ف

 عصبة فرض ول يم كل قرابة لٌس بذه ااصطالحً و ،النسب أيالقرابة  ًجمع رحم وه األرحام

، اصنف   ، وهم أحد عشراألرحام يرثون ذوعندنا أن ٌوَ  والمذهب ،ختلف العلماء فى ثورٌثهماو

ما ٌوجد للمٌت ل ، عصبات صحاب فروض ولأل ٌرثون إل إذا لم ٌوجد هناك  هؤلء كما ذكرناو

 .صحاب فروض ول عصباتأ

 ولد البنات فى الصلب -ولد بنات البن ًٌعن "أو االبن صلبلولد البنات " :قال :ف األولنالص ،

نات أولد ب :للمٌت ًولد البنات للصلب ٌعن ،ولدته مباشرة ًٌل يالمراد بالصلب هو الذو

 إن نزلوا.وا طبعً  ،المٌت أو ولد بنات ابن المٌت

 و ألبأوٌن بولد األخوات أل :ًالصنف الثان.  

  :بنات األخوةالصنف الثالث.  

 بنات األعمام: الرابع.  

  :ألمة أولد األخو ًٌعن، ولد األمولد الخامس.  

  :األرحام يهذا من ذو ،أخ أب المٌت ألمه -خ األب ألمه أ، والمراد به هو العمُّ ألمالسادس.  

 و ألم. أاألشقاء أو ألب  ،أخوات أب المٌت، المراد بهم أخوات األب ،العّمات :السابع 

 الخالت هم أخوات الخاالتكذلك ا وخوان األم وأخواتهإخوال هم المراد باأل، األخوال :الثامن ،

  .األم
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 المراد به أب أم المٌتأبو األم :التاسع ،.  

  أدلت بأب  بٌن أُمٌن كأُم أب  األم أو بأب  أعلى من  ،هذه الجّدة محرومة عندنا، كل جّدة :العاشر

 أم أب األب  األب. ًحنا عندنا ترث أم أب  األب، هذه الجّدة ها ،الجّد كأم أب أب أب

 من أدلى بواحد من هذه األصناف العشرة المتقدمة.  نًٌع، من أدلى بهم :عشر يالحاد 

بأنهم ٌرثون إذا لم ٌوجد  هذا الحكم "إنما ٌرثون إذا لم ٌكن صاحب فرض وال عصبو: "قال ثمّ 

 .ةالورثصاحب فرض ول عصبة فى 

فٌه تسع  ،فصٌل ل نرٌد أن نطٌلالتنزٌل ٌكون عندنا بالتو، به من أدلوا ةتنزٌلهم منزلب ًالحكم الثان

 .ننزلهم منزلة من أدلوا به ًاألرحام ٌعن يالمهم أن ذو، ء لو ذكرناها لذهب علٌنا الوقتأشٌا

هنا ا ا أٌضً ثٌٌن خالفً نذكر مثل حظ األلٌس لل ًٌعن، ذكرهم كأنثهمأن  الحكم الثالت ًذكروا فو

 يما الذ ،بنت ألخت أخرىوبنت ألخت و لو مات عن ابن: لكذكرهم كأنثهم. مثال على ذ ،للشافعٌة

 ختاأل ةالبن والبنت ننزلهم منزل ًٌعن، ختبنت ألابن و ،من أدلوا به ةنفعله اآلن؟ ننزلهم منزل

أمها  ةخرى ننزلها منزلخت األوالبنت الثانٌة لأل، هذه واحدة - عن أخت شقٌقة ًالشقٌقة كأن توف

كٌف نقسم  ه؟نفعل يما الذ ن،عن أختٌ ًفكأن توف ،ةخت الثانٌلها منزلة األخت ننزا فبنت األأٌضً 

ثٌن. و ٌكون أصل المسألة من؟ بعدد الُثلُ  ،لهما؟ عن أختٌن يعن ابنتٌن ما الذ ًذا توفإالتركة اآلن؟ 

، أصل المسألة من ف لايرأل لة بعدد رؤوسهم، فإذا خلّف  مثاًل هنا تكون المسأ ،أحسنت ،الرؤوس

ئة هذه تقسم للذكر مثل االخمسم ،055ختٌن من األلكل واحدة ٌنتج  ثنٌناعلى  ثنٌن، نقسم األلفا

ونصٌب األخت الثانٌة ٌكون ، 105لبنت او 105عنى هذا ٌ، ختابن ألبنت و ًٌعن بطضنثى بالاأل

 حنا هنا نختلف عن الشافعٌة.اٌن، . أما الشافعٌة فهم للذكر  مثل حظ األنث055ٌلبنتها 

و الزوجة ٌأخد أاألرحام مع الزوج  يلو وجد من ذوً ٌعن "لزوج أو لزوجة معهم فرضهو: "الق

ا ل ول الزوجة أٌضً  ًٌعنل ٌحجب الزوج  ،حجب   بال الرحم يلذو الزوج فرضه والباقى ٌكون

رحام ل األ يهم من ذو ًحد من فروع المٌت الذٌن ٌعنأ لو وجد ٌحجب من النصف إلى الربع مثاًل 

لُثمن، فال ٌحجبان كذلك الزوجة ل تحجب من الربع إلى او ،جبون الزوج من النصف إلى الربعٌح

ول األ يبأحد من ذو حد أو أالزوجٌن فرضهم  ًعطٌ "لهم ًالباقو: "قال ،اضً أٌرحام ول ع 

  .رحاماأل يالباقى ٌكون لذووجٌن فرضه والز

 : الحمل بشرطٌن وٌورثٌَِرث قال  ،الحمل مٌراثاآلن ، "والحمل" :قال ،فصل

 الشرط األول :  ٌ ن أبعد  - ضعون ٌُ أبعد  ،ٌصّوت ًٌعن - ن ٌستهلّ أعلم حٌاته بوتُ  ،اأن تضعه ح

ً ٌوجد منه دلٌل على أنه ح، على حٌاتهأو ٌوجد منه دلٌل  ،اتضعه أمه ٌصّوت صارخً 

إل أن هناك حركة ل تعتبر دلٌل على حٌاته. قال سوى حركة  أو  و السعال،أكالحركة الكثٌرة 

ختالج، اإلختالج مراد اا تنفس ٌسٌر هذا ل ٌدل على حٌاته أو ٌسٌرة جدً تنفس ٌسٌرٌن، حركة 

 حٌاته ول ٌرث.حكم به ٌ  ثم مات هذا لضطرب قلٌاًل اضطراب، لو خرج من بطن أمه وبه ال

 ٌُعلم أنه كان موجودً أ: ًالشرط الثان  ث. رّ ا حال موت الُمون 
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ن القسمة لورثة عن القسمة حتى ٌولد لتكوولى أن ٌتوقف ااأل "ةإن طلب الورثة القسمو: "ثم قال

كرٌن أو رث ذإكثر من نهم ٌجابون وٌوقف للحمل األإالورثة القسمة ف مرة واحدة لكن إذا طلب

 - قال الضابط ،نثٌٌنو األأرث الذكرٌن إلمعرفة األكثر من  اوشرحه ضابطً  قناعال ًنثٌٌن. ذكر فأ

 قسام: أمه إلى ثالثة قسّ 

 ٌوقف له مٌراث  ً، ٌعنثرنثٌٌن أكفمٌراث األ تى زادت الفروض على الثلثم :القسم األول: قال

  .ٌُوقف له مٌراث ذكرٌٌن نه أكثر من أنأنثٌٌن أل

  ًٌو مثال أ ةأمثل ا لكل قسمطبعً  ،رمٌراث الذكرٌن أكثإن نقصت الفروض عن الثلث كان ا: ثان

 كرٌٌن أكثر. لث كان مٌراث الذإن نقصت الفروض عن الثُ  ،ن نطٌلألكن ل نرٌد 

  ًُنثٌٌن ٌعناألستوى للحمل مٌراث الذكرٌٌن والث فقط، الحاله الثالثة: إن كانت الفروض قدر الث 

ٌّان. ن فاألنثٌٌو األأراث الذكرٌن مٌ وقفتأ ٌّان، كالهما س  مر س

ل  يذدفع للوارث الٌُ  "رثه كامال  إٌُدفع لمن ال ٌحجبه نثٌٌن وث الذكرٌٌن أو األأكثر مٌرا ُوقِفا: "قال

، و كما لو مات عن زوجة ،رثه كاماًل إه دفع لا، ٌُ لو ولد حًٌ  ٌحجبه الحمل ول ٌتأثر بالحمل ابن وحمل 

دفع لمن ٌنقص الحمل ٌُ  هن ٌنقصما م  أو ،ثرفال تتأ اٌضً أمن ذا ولد لها الثُ إنه من ألُتعطى الزوجة الثُ 

كما لو م حامل أُ لو مات عن زوج وكما  ،ن من مٌراثهعطى الٌقٌا ٌُ ذا ولد حًٌ إرثه بوجود الحمل إ

ن أٌقولون  من المٌت؟ - مات عن زوج، هذا ما ٌتأتى -و ماتت عن زوج  - مات عن زوج وأم

 ن،لمن ٌنقصه الٌقٌو .المسألةً معرفة المٌت مهم ف ؟، سأل من المٌتالبعض ُسئل عن هذه المسألة

فالزوج  حاملأم ت عن زوج ومستحٌل تمو - كشافهذا مستحٌل هذه المسألة مع أنى نقلتها من 

ب من المٌت ، طذه ما تتأتىغرٌب ه اٌُعطى النصف واألم الثلث واحتمال أن ٌكون حملها عددً 

حسنت أخ أ ،ألخ الزوجة هلعل - أم حامل صحٌح صحٌح، أصال؟ توفٌت امرأة عن زوج و أم حامل

 حتمال،، وادسلسُ م تعطى ااألأم حامل، فالزوج ٌعطى النصف وعن زوج و ةماتت امرأ ،الزوجة

كثر من واحد أس فٌكون دُّ لى السُ إث لُ ا فٌحجبها عن الثُ عددً ن ٌكون حملها أحتمال ا، الكشافٌقول فى 

 دس. لى السُ إث لُ شقاء فٌحجبون من الثُ أ ةخوأ

بوٌن، هل ٌتصور؟ هذه أعن حمل و ًوف؟ زوج تُ وٌنأبنسان عن حمل وٌموت اإلن أر هل ٌتصوّ 

و قد ٌكون أحسنت قد ٌكون القاتل أ؟ منعها من الدخول يما الذ ،ما دخلت ًه، ةحامل مسكٌن

 سا لرأخالفً  ،المذهبً ٌرث المسلم ف ل الكافرو ة مثاًل ّمٌّ ذمات عن زوجة  ًٌعن ،ختالف الدٌنا

كون الزوجة قتلت الزوج أن ت تصورٌُ أبوٌن و لفلو مات عن حم ، الشٌخ تقً الدٌن،رحمه هللاالشٌخ 

ٌّة هذه ذاث، أو تكون ٌش؟ المٌرافتحرم من   .رتصوّ تُ ّم

أو  احتى لو كان مشاركً  "شاركة أو سببلو موّرثه و  من قتل مُ و" :مٌراث القاتلدخل على  - ثم قال

د إن لزمه "قتله  ًتسبب ف ٌّة  أو كفارةق و  رث هو القتل القاتل، القتل المانع من اإلً ٌعن "أو د

ٌّة أو كفارة عمدً  دالمضمون بقو إن كان ء . وًأ أو شبه عمد لحدٌث لٌس للقاتل شخطكان أو  اأو د

ٌّة ول كفارة، ف دء من هذه الثالثة، لٌس فٌه قوًٌُظنن بشالقتل ل  مثل لو كان  ،ن القاتل ٌرثإول د

نه ل ٌلزمه إا فل أبٌه قصاصً تلو ق ،ا هو السٌاف قصاصً ، لو قتل أبٌه مثاًل اا، أو قتله حدًّ القتل قصاصً 

ٌّة  دل قو  منع من اإلرث.فال ٌُ  ،ل كفارةوول د
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ا هم طبعً  - إن كان ذكر ًٌعن "فإذا ُول د  أخد نصٌبهقصه الٌقٌن نلمن ٌ: "وقال :تابع لمٌراث الحمل

، أو ٌكون ذكرٌٌن، أو أنثٌٌن، أو ذكر، أو حتمال أن ٌكون مٌتاحتمالت: اٌقولون أن الحمل له ستة 

 -ً أو متعدد ورد ما بق اكان واحدً  د أخد نصٌبه سواءً لهذه ستة أحوال فإذا وُ  ،أنثى، أو ذكر وأنثى

 ذكرٌٌن فولدت المرأة ثالثة قف له مثاًل ا وإن أعوز شٌئً ٌرد من نقصه ٌرد علٌه، ٌرد علٌه النقص، و

 نه ٌرجع على كل الورثة بنصٌبه. إ فمثاًل 

ٌُول ٌر "ٌُورثال رقٌق ووال ٌرث : "ل، قاالرقٌقثم تكلم عن  ن رث لو مات ألث هو من غٌره ول 

ه بعضحر  و هنصفه أو بعض ًبعض ٌعنو "وٌورث وٌحجب بقدر حرٌته اٌرث بعض  و" ،افٌه نقصً 

 .ا بقدر حرٌتهٌرث وٌورث و ٌحجب أٌضً  ،رقٌق

شٌر لبعض أن أردت أالرحبٌة و ًمنظومات وعندكم دورة ف ًهناك ٌعنمن الفرائض و نتهٌناابذلك 

الفرائض  ًن المذهب فقٌر فأا والبعض ٌظن ثٌرة جدً المذهب عندنا، منظومات كً المنظومات ف

 ًالحنبل يالقاهر ًنظومات منها متن الفرضٌة لشمس الدٌن محمد الفارضمء بالًنه ملأالحقٌقة  ًفو

الرحبٌة،  يوكما قال العلماء أن تقابل وتواز ابٌتً  012 ًف رضٌةاالفلف أهذا و  180المتوفى سنة

ا شمس الدٌن طبعً  -هذا شمس الدٌن وطلب هذا الشٌخ ،عند الحانبلةضٌة رالفاالرحبٌة عند الشافعٌة و

شمس الدٌن مثل محمد س مثل الشمس ابن القٌم بن محمد ونسان اسمه محمد ٌسمونه الشمإُتقال لكل 

ا ذالعادة عندهم شمس الدٌن، فه ًف ًو ٌعنأالغالب  ًابن مفلح، كل شخص اسمه محمد ٌسمونه ف

ا عند كبٌر جدً  ًعند الشافعٌة وفرض اهو عالم كبٌر جدً و ًشافعال يام الشنشورمطلب من اإل

على  ضٌةرالدرة المضٌة فى شرح الفاشرحها فى كتاب اسمه ن ٌشرح هذه المنظومة وأالشافعٌة 

 يالذي الشنشور ًبن عبد هللا بن علمحمد ي لهذا الشنشور، مام أحمد بن حنبل رحمه هللامذهب اإل

  :هذه، ٌقولقال و ًرضذكر فٌها الفاو 111عام  ًتوف

 بعد فالنظم تمٌل النفس له ٌستحضر الحافظ منه المسألةو

 الفرائض ًوهذه بها أراد الفارض معرفة األهم ف

 حشو الرحب ُسكرٌزت والحشو فٌها ٌندر فاحفظ ووج  

حبٌة الر ًالرحبٌة لكن الحشو ف ًجد من الحشو فذه المنظومة لٌس فٌها حشو كما ٌوأن ه ًٌعن

 مدةعُ اسمها  اا منظومة عندنا كبٌرة جدً هناك أٌضً  .لكن فٌه فائدة اإن كان حشوً له طعم و ًسكر ٌعن

 ًالحنبل يزهراأل ًالعالمة صالح بن حسن البهوت ألفهاو الفرائضوعلم الوصاٌا  ًكل فارض ف

 غلبهم من م صر أو كثٌر منهم من م صر.أعلمائنا الفرضٌٌن و

شرح هذه  ،ابٌتً  0000ًا فهذه منظومة كبٌرة جدً و 0010عام  ًالمتوف ًصالح بن حسن البهوت

وفى المت ًالفرض يرإبراهٌم بن عبد هللا الشمّ  هشرحها شخص مشهور اسم - المنظومة العظٌمة

ٌقول  العذُب الفائض شرح عمدة الفارض اكتابه المشهور جدً  واسم 0081بالمدٌنة النبوٌة عام 

ا ذكر ربعة طبعً حوى المذاهب األوا بدٌعً  اع فٌه جمعً جم السحب الوابلةفً  ًالشٌخ بن حمٌد الحنبل

عجب  من جمعه ت  فاق واآل ًا فاشتهر فحصى على الحساب جمٌعً أو اتفرٌعً  وكل المذاهب تأصٌاًل 

ار مرجع كل إنسان إلى هذا صفاضل وسارت به الركبان وم  متناسخ األقرأه علٌه جمع  ج  ف ّذاقالحُ 
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هذا كتاب  ًعنٌ -م ونقل عن ابن فٌروز األحسائً غٌرهو ٌةافععن الش ةاألوان. ونقل مقولت كثٌر

 .اكبٌر جدً معتمد و

 ًلالمٌة منظومة لبن نصر هللا توفهذه او يللشٌخ عثمان النجد لالمٌةاشرح ا ُطبع كتاب مؤخرً و

شرح  0055و بعضهم ٌقول أ 0512الشٌخ عثمان متوفى عام و ،القرن التاسع ًأو متوفى ف عام

ولى فٌها شرح ا ُطبع طبعتٌن الطبعة األطبعً  -لما طبع هذا الكتاب  ًوالشٌخ فٌصل عل اٌضً أالالمٌة 

 حمقدمة هذا الشر ًأهل الكوٌت طبعوها فى مجلد و طبعوا ف مٌة فقط، الطبعة الثانٌةمنظومة الال

 ًا ثمان منظومات فت لكم تقرٌبً دعداآلن خمس منظومات،  ،الفرائض ًخمس منظومات للحنابلة ف

حبٌة أكثر اشتهار الر ًجعل ٌعن يهذا الذنها مقفول عنها ومنسٌة وأسف ب الحنبلى لكن لألالمذه

 شتهار هذه المتون.امن 

أحد عن العتق ألننا سنمر به مرور الكرام ول ننسى أن أحد  نًل ٌسألوأرجو أ نتكلم عن العتق

شرح  هداٌة الراغبا هّذب العلماء مسح كتاب العتق من كتابه، من هو؟ الشٌخ عبد هللا البّسام لم

  ه.من كتابحذفه   ،شرحه و حذفه -كل ما ٌتعلق بالعتق كتاب العتق و

ٌعتبر  ًٌعنفهو تحرٌر الرقبة وتخلٌصها من الرق و الشرع ًأما فو ،هو الخلوص اللغة ًف العتق

كثٌر من  ًدم فمقالفى كثٌر من الكفارات هو  جلّ و زجعله هللا عفضل القروبات وأ العتق من

 .الكفارات

صاحب دٌن من ٌستطٌع على الكسب و ًنسان ٌعنن ٌعتق اإلأٌسن  "ٌُسنُّ عتق من له كسب: "قال

 :العتق ٌحصل بثالثة أمورصل العتق، حثم ٌ ،وٌكره العتق لمن ل قوة له ول كسب اٌضً أ

  :بالقولاألول. 

 حرمحم م  ر   يكأن ٌملك ذ ،بالفعل :نًالثا. 

 ٌعتق هذا إنه عضاءه فأو عضو من أنفه أو أذنه أبرقٌقه فقطع مّثل  هو إذاو بالفعل :األمر الثالث

 ولو كان غٌر قاصد. حاكم الرقٌق بال حكم 

أن ل ٌصح  ًٌعن "به ةال تصح الوصٌ: "قال ،التدبٌر هو تعلٌق العتق بالموتو ،التدبٌر ًثم شرع ف

 ،موت والوصٌة تنفذ بعد الموتن التدبٌر معلق باللماذا؟ أل ه ُمدّبردنسان بأن فالن من عبٌاإل ًٌوص

 بل: "قال .د من عبٌده، لكن ٌصح أن ٌعلق عتقه بالموتن ٌوصى بتدبٌر عبأكٌف؟ ل ٌصلح  ًٌعن

د بموته من دبره سٌده أن ٌخرج من الثلث عتق هذا العب ًٌشترط ف "،هو التدبٌرو تعلٌقه بالموت

 .لكون قٌمته ثلث التركه فأقت

مته مباح معلوم ٌصح ذ ًف بٌع سٌد  رقٌقه نفسه لماًل  ًالكتابة ه "ابةُتسّن الكت"و، الكتابةثم ذكر 

لقوله  "اكتابة من َعلِم فٌه خٌر   سنّ تُ " :قال ،مدتهٌعلم قسط كل نجم و االسلم فٌه منجم نجمٌن فصاعدً 

ًرا"تعالى ٌْ ْم خ  ه  ل ْمُتْم فٌ  ات ُبوُهْم إ ْن ع  مٌن أا ٌضً أو ن ٌتكسبأٌستطٌع  ةماناألوالخٌر هو الكسب و "ف ك 

وز بٌع ٌجو" ،من ل كسب له ة على الناس، ٌكره كتاباًل ه لمن ل كسب له ألن ل ٌصٌر ك  تكرو

ولءه و "،عتق -كاتب لمشترٌه المُ  - أدى فأن -بكسر التاء  - مكاتِبه الُمَكاتب و مشترٌه ٌقوم مقام
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ن الولء ٌكون إف ًالثان يها للمشترداأ ،قساطاأل ةبقٌ -النجوم  ةدى بقٌأ إذاهذا  يٌه للمشترلإللمنتقل 

 ي.لهذا المشتر

ٌشترط  ًٌعن .."من ولدتً سٌدها من كل ماله وه لموتم الولد تعتق أ: "وقال ،أم الولدثم تكلم عن 

 لشرطا. ولالشرط األلو خفًٌة هذا نسان وإصورة ، صورة : ها فٌتعتق بموته من ولدت شٌئ   ًلك

ب أبٌه ٌعنى من أو ولدت من أو محرمه علٌه ألو بعضها ون ٌكون له مالك، من مالك أ :ًالثان

ألب. ل م ولد أن وطأها البن فال تكون إف ،ل لم ٌكن وطأها البنإم ولد أا تكون ٌضً أنها إالمالك ف

  .ابنه ةحلٌل أن ٌطأب ٌجوز لأل

 أمرٌن:  ًل فإحكام الولد كأحكام األمة  أ: حكامهاأو

ل  - ن تباعأل ٌجوز  ًرقبتها ٌعن ًراد له، ٌنقل الملك فو ٌُ أرقبتها  ًلك فقال فٌما ٌنقل م   -

ولد، فال ألمهات اسلم عن بٌع األهللا علٌه و ى، نهى الرسول صلولدم الالك ألمٌجوز لل

ملكها لغٌره أو ٌستخدمها فٌما ٌراد نقل الملك كأن  لٌنق ،و ٌهبهاأم الولد أن ٌبٌع أٌجوز 

 ,الملك فٌهانه سٌنتقل إذا رهنها فإنه أل ،ٌرهنها مثاًل 

م الولد فال أما أ ،مه العادٌة ٌصح تدبٌرها، تعلٌق عتقها بالموتالتدبٌر األ ً:مر الثاناأل ٌضاً أ -

 ٌصح تدبٌرها.

تقت علٌه، أعتق رقبة أومن  الوالءثم تكلم عن  و ورث رقبة ثم أشترى رقبة ا -عتق رقبة أو ع 

 ينسان الذتعتق على اإل تًالرقبة ال ًهن م   ،شترى رقبه تعتق علٌها ،و عتقت علٌهأعتقها أ

منها،  نثى ل ٌجوز الزواجأنه أّدر وكل ذكر لو قُ  ،هازوجن ٌتأنثى ل ٌجوز أُ شتراها؟ هو كل ا

لمعتق ا فله اعبدً  نسانعتقها اإلأفله علٌها الولء، إذا  ،القناع كّشافالضابط ذكره الشٌخ منصور فً 

هذا المعتق ٌصٌر عصبة لهذه  ًٌعن  ههو أن :مراد بالولء؟ قالما ال ،هذا على هذه الرقبة الولء

عند عدم عصبة ، اٌش عندكم؟ مطلقً أنثى عند أُ  أو اسواًء كان هذا المعتق ذكرً  ًٌعن االرقبة مطلقً 

 ن اإلرث ٌأخذه المعتق له، المولى له. إالنسب للُمعت ق هذا ف ةعصب ذا عدمتإ ،النسب لهذا الُمعت ق

بعض بل على زواج لعله ٌحتاج قخوه مخاصة بعض األ ا من كتاب العتقو أهم طبعً وه كتاب النكاح

 .حكاماأل

جماع فهو عقد التزوٌج وهو مشروع باإل الشرع ًوأما ف ،المباح ئالوط لغةكتاب النكاح، وهو 

اب  ل ُكم" بقوله تعالىو ا ط  ُحوا م  ن   ف انك  اء  مِّ ى"  ،" النِّس  ام   ٌ ُحوا اأْل  أ نك  نكُ  و  ٌرة ثحادٌث كأا ٌضً أو ،"مْ م 

خر ألى إ "حصن للفرجأغض للبصر وأنه إستطاع منكم الباء فلٌتزوج فأ"ٌا معشر الشباب من 

 : حكامأربعة أالنكاح له و ،الحدٌث

 الزنا  ًٌش؟ من الوقوع فاٌعنى  "الزنامن مع شهوة لمن لم ٌخف  سنّ ٌُ : "ول: قالالحكم األ

" فإذا كان اإلنسان ستطاع منكم الباء فلٌتزوجاالشباب من ٌا معشر سلم "ٌه وهللا عل ىلقوله صل

  .حقه سّنة ًول ٌخاف من الزنا فهذا النكاح فعنده شهوة 

 ترك  إذامن الزنا  ًنسان، عنده شهوة وخشذا خاف اإلإ "على من ٌخافه ٌجبو: "قال :ًالثان

 ًف كما قال ًٌكتف ول ،و امرأةأ ن النكاح واجب علٌه سواء كان رجاًل إف ،الو ظنً النكاح و
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ب بمرة واحدة فٌتزوج مرة واحدة وٌطلق، بل ٌكون الخروج من عهده الوجو ًف قناعاإل

متثال بالعقد اإل ًف ًكذلك ل ٌكتف ،خشٌة الوقوع فى المحظور مجموع العمر لتندفع ًالتزوٌج ف

 تندفع به خشٌة المحظور.  ًكلستمتاع فقط بل ٌجب اإل

 ّنٌن، لمن ل شهوة له باحٌُ  ،ه المؤلفلم ٌذكر يالذ :الحكم الثالث ا ٌضً أومن ذهبت شهوته  كالع 

 .نه ٌباح له النكاحإو كبر السن فألمرض 

  ن فعل مع إف ،ذا كان لغٌر ضرورةإ، تحرٌم النكاح لدار الحرب التحرٌمالحكم الرابع: هو

 التحرٌم صحَّ النكاح.  

نسان على زوجة ن ٌقتصر اإلأا فى المذهب عندن سنّ ٌُ  "ٌسّن نكاح واحدةو" :قال المؤلف رحمه هللا

لكن اللفظ و قناعاإل ًوكذلك ف الزاد، تابع الماتن هنا ٌش؟ ٌعددان أفضل من أهو  ًٌعن ،واحدة

 المنتهىشرحه  ًنما ذكر الشٌخ منصور فإة ولم ٌذكرها، لم ٌذكر هذه السنّ ف المنتهى ًما فأ ،ختلفٌ

 ًه ةن تكون هذه الواحدأ سنّ ٌُ  .ن حصل بها اإلعفافإ ةل ٌزٌد عن واحدأ بمستحٌٌقول  قناعاإلو

ن أا ٌضً أ ٌستحبوقال  ا.دها ٌقولون نجٌبً ل  ٌكون و   ًصل لكالنسٌبة طٌبة األ والمراد بها حسٌبةال

ٌّنةتكون هذه المرأة  فاظفر " سلمهللا علٌه و ىصل ًمعروفه بالدٌانة لقول النب صاحبة دٌن ًٌعن د

  .ن تربت ٌداك"بذات الدٌ

ن ٌسأل عن المرأة أراد أذا إنه ل ٌسأل أ حمد، ٌقولأمام كما قال اإلو جنبٌةأن تكون أ ستحبٌُ ا ٌضً أ

ٌُحمد له جمالها ٌعن ثم ٌسأل عن الدٌن، فإذا  ،ٌش؟ الجمالا عن وًل أٌسأل  ًل ٌسأل عن دٌنها حتى 

ٌّنه ثم سأل ع دٌنها ثم قالوا ًل ولكن لو سأل عن أ .دٌنها خلل رّدها ألجل دٌنها ًن فأقٌل   نأنها د

نما ٌهتم إ ةفهذا الرجل ل ٌهتم بالدٌان ،فحٌن ذلك ٌرّدها ألجل جمالها ،قالوا لٌس بذاتفجمالها 

ن تكون أا ٌضً أستحب ٌُ  .حمد ٌقول ل ٌسأل عن دٌنها حتى ٌحمد له جمالهاأمام بالجمال، لذلك األ

ذلك  ًنه ل ٌأمن أن ٌفارقها فٌفضماذا؟ ألالنسب ل ًمعه ف ًل تلتق ةبعٌد ،لٌهإل تقرب  ًٌعنجنبٌه أ

  .نجبأٌكون ولدها  ًا ٌقول لكٌضً أقطٌعة الرحم وإلى العداوة و

هللا  ىصلً لقول النب ةالولدعرفن بكثرة ٌُ نساء ن تكون من أ ً، ٌعناولودً ن تكون أا ٌضً أ ستحبٌُ 

م لٌست أٌش؟ ل اقال  فالزاد "مم ٌوم القٌامةمكاثر بكم األُ  ًنإف الودود الولودتزوجوا "سلم علٌه و

 فى المتون. ةلٌست موجود قال العلماء أنها ،بال أم وهذه كما قالوا

ٌّب تًا وسٌألٌست ثٌبً  ًالمراد بها اٌش؟ الت البكر ،سلمهللا علٌه و ىصل ًلقول النب بكر  ضابط الث

 فق علٌه. الحدٌث المت ًتالعبك" فو تالعبها ابكرً  تزوجت سلم "هالهللا علٌه و ىللقوله ص

هو بذلك قد و ؟ اإلباحة و اإلباحةأٌش؟ السّنٌة اتدل على م ال، لمرٌد هذه ال"لمرٌد خطبة امرأةو"

 :باحة النظرإشروط بشروط،  نا لكأن ٌنظر إلٌهن ٌخطب امرأة أراد ألمن ً باح ٌعنٌُ  ،المنتهىتابع 

فهو السّنٌة،  قناعاإل ًعلٌه ف وأما ما مشى الغاٌةكذلك و تهىنالم ًف الحكم هذا ما مشى علٌه ،وًل أ

لكن  ،كثر ٌباح لوروده بعد الحظرا وقال األٌضً أقال و ،ن ٌخطب امرأةأراد أقال ٌسّن لمن  قناعاإل

ن أستطاع أن إحدكم المرأة فأإذا خطب  ،قناعاإل ًإن كانت السنة تؤٌد ما فو المنتهى ًالمذهب ما ف

ن أرجال من الصحابة  سلمهللا علٌه و ىول صلمر الرسأو ،ٌنظر منها ما ٌدعوه لنكاحها فلٌفعل

  .لى زوجاتهمإٌنظروا 
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 ن هذه أبونه وٌهلها سٌجأن أن ٌظن أ ،جابتهإن ٌظن أر للمخطوبة: ظباحة النول إلالشرط األ

بل قال  ،ذن المرأةإن ٌنظر وٌكرر النظر وٌتأمل محاسن ولو بال أالمرأة ستجٌبه، نظر  ٌباح له 

ل ٌستأذن منها ل ٌذهب لكن  ،ذنولى من اإلأذن ٌعنى لعل عدم اإل - ولىأو لعله  قناعاإلفى 

  .السوء ثم ٌمسك من الهٌئة هذه مشكلة به ظنٌُ ولٌها إٌنظر هلها وأٌحدث مشاكل مع و ًلها ٌعن

 نما إ ،جسم المرأة ًء فً، ل ٌنظر فى كل شاما ٌظهر منها غالب   ىلإن ٌنظر أ: ًالشرط الثان

 .القدم –الرقبة والٌد والرجل وربعة اشٌاء: الوجه أ ًون هٌقولو اغالبً  لى ما ٌظهر منهاإٌنظر 

  :ٌشترط  ًٌعن ،قناعاإل ًولٌس ف المنتهى ًوهذا قٌد زاله ف ،ن ٌكون بال خلوةأالشرط الثالث

  .ن ٌكون ولٌها معهاأ

  :ٌهالإذا نظر إٌأمن ثوران الشهوة  ًٌعن ،، قال إن أمن الشهوةن ٌأمن الشهوةأالشرط الرابع.  

لم قال لو كره و ،له بحل أتى، قناعاإلذا كان مطوع كثٌر مثل ما ٌقولون وكره النظر كما نص علٌه إ

ذكر فى  ة،كون على بصٌرتلٌها امرأة ثقة تتأملها ثم تصفها له لإو كرهه بعث أٌتٌسر له النظر 

و أخته أأمه بهب ذٌن أز ٌجو ا. إذً قناعاإلة ٌعنى على قول نّ هذا سُ مع أّن  كثٌر ًالمطوع ٌعن القناع

 لٌه.إتصفها ترى هذه المرأة و ًلك

ا ٌضً أو ،الوجه، الرقبه، الٌد والقدم: ربعةشٌاء األهذه األ ًٌعن "نظر ذلك - لجُ الر   -وله : "قال 

وهن من ٌحرمن علٌه على  ،رأس وساق من ذوات محارمهو :ٌضٌف علٌها شٌئٌن ٌكونوا ستة

، الرقبه، الوجه: مور الستةلى هذه األإن ٌنظر أه ل ،رةو مصاهأو سبب مباح كرضاع أالتأبٌد بنسب 

 .الساقالٌد، القدم، الرأس و

رٌد ٌُ  ةمهذه األ تو كانلنسان اإلً ٌعن ،قناعاإلالمؤلف تابع ة وم  لى هذه الستة من األ  إا ٌنظر ٌضً أ

 ا.هوة طبعً ، لكن إذا كان بال شةمور الستلى هذه األإن ٌنظر أو ل ٌرٌد شراءها له أشراءها 

ل تحتمل  ًلفاظ التاأل ًوالتصرٌح ما هو؟ ه - ٌحرم التصرٌح "دةَحُرم تصرٌح بخطبة معتو: "قال

ٌ  رٌد النكاحأو "أ مثاًل  "رٌد الزواج منك  أ" ًٌعن ،غٌر النكاح م التصرٌح بخطبة الُمعتّدة على حرُ " 

الُمعتّدة الرجعٌة فهذه زوجة ٌستطٌع ما أالُمعتّدة البائن،  ًهالمراد بالُمعتّدة هنا  ،غٌر زوج تحل له

ل ٌستطٌع الزوج  ًالت ًالمعتده البائن هوة البائن، عتدّ المراد بها المُ  ،وقت يأ ًن ٌرجعها فأالزوج 

منه هذه كلها  أو بعٌب منها  بفسخ بخلع مثاًل المخلوعة مثاًل  المطلقة نهمن ،وهن كثٌر ،جعهاارن ٌُ أ

ثالثة الُمخالعة؟  ة؟ عدةكم عّدة هذه المخلوع ،عدتها ًبها فطن ٌخأٌجوز للزوج  ًٌعن مفسوخة هذه

ذكر فٌها  ةمسألة واحد ًل فإ ،ماءلإل -للنساء  هرستبراء ٌكون بشاإل نّ أحنا عندنا قاعدة اقروء. 

ستبراء. عندنا ٌش؟ اإلاماء فٌكون فٌهم أما اإل ،ٌش؟ للحرةوالقروء تكون ل ،ستبراء الحرةالحنابلة ا

ئت لة وُ قاعدة كل مرأ  إن شاء هللا مفصل.  ًهذا سٌأتن تعتد ثالثة قروء وأٌجب علٌها  -بد  ط 

كذلك المطلقة دون  ،المخلوعة -ا ٌحرم التصرٌح بخطبة المعتدة البائن على غٌر زوج تحل له إذً 

لكن هذه المرأة المعتدة البائن ٌحرم التصرٌح لكن  ،المخلوعة ًء هًض نفس الشو  ثالث على ع  

 .حتمال غٌرهافهم منها النكاح مع ٌُ  ًلفاظ التالتعرٌض المراد به األو عرٌضالت ٌجوز
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ولى، أطب والتصرٌح؟ من باب  ،ٌحرم التعرٌض لها الرجعٌة "ةرجعٌّ  وتعرٌض لخطبة: "ثم قال

ا ذكرنا مكٌدخل فٌها البائن فٌحرم التصرٌح و ةمعتدلما اأا، ا ول تصرٌحً ضً ٌالرجعٌة ل ٌجوز ل تعر

 بائن  ٌحرم التصرٌح لكن ٌجوز التعرٌض لها إل ةا المعتدوفى عنها زوجها، المطلقة ثالثً كثٌر المت

ما المعتده الرجعٌة فال ٌجوز ل التصرٌح ول أالتعرٌض الزوج، الزوج ٌجوز له التصرٌح و

  .التعرٌض

" ٌعن إنًكٌفٌة التعرٌض"ء واٌقول العلمو لم ٌكن  اذإهذه  ًفى مثلك  لراغب" "ول تفوتٌن بنفسك 

 ا هم ٌقولون هذا تعرٌض.عمومً  تصرٌح فما هو؟

جابوه أجٌب إذا أنسان على خطبة المسلم إن ن ٌخطب اإلأٌحرم  "خطبة على خطبة مسلمو: "قال

ٌخطب أحدكم  ل" هللا علٌه وسلم ىن ٌخطب لقوله صلأعلٌه  مٌحر نهإا فو تعرٌضً أا هلها تصرٌحً أ

 ةعد من هذا التحرٌم - ستثنى من ذلكنه ٌُ أل إو ٌترك، أ على خطبة أخٌه" حتى ٌأذن الخاطب قبله

 :حوالأ

  :نهم أجابوه أفال ٌحرم. أجابوه لكنه ل ٌعلم  ،ولإجابة األ ًذا لم ٌعلم الخاطب الثانإالحال الول

نهم أن تخطب منهم بشرط أل تعلم أسرة ٌجوز أنسان خطب من إن أالمذهب عندنا إذا علمت و

ن تخطب أل ٌجوز لك  ةسرأخطب من  نن فالأذا علمت إمٌن ٌقول جابوه، الشٌخ بن عثٌأ

عندنا  ٌجوز ما لم  ب"، المذههخٌأحدكم على خطبة أل ٌخطب " طالقهإوالحدٌث على   صاًل أ

 ن ٌخطب. أبوه ٌجوز له ٌجٌ لم نهمأجابوه فإذا علم أنهم أٌعلم 

  :فال ٌحرم ول الخطبةإذا ترك األالحاله الثانٌة. 

 سكت وأالخطبة  ًف ًول للثانذا أذن األإلثة : الحاله الثا . 

 ؟ن فعل مع التحرٌم ما حكم النكاحإف، علٌه ت حُرم الخطبةما الكافر فال أخطبة على خطبة مسلم 

سلم صحٌح ول غٌر صحٌح؟ غٌر البٌع على غٌر المطٌب و .و غٌر صحٌح؟ صحٌحأصحٌح 

هناك قالوا فى البٌع قالوا غٌر صحٌح و غٌر صحٌح؟ لماذا؟ هنا قالوا صحٌح وهناك قالوا ،صحٌح

قد عن الخطبة، الخطبة لٌست مور خارجة عن العأمتسلط على  ًهنا النه ،حسنتأصحٌح، لماذا؟ 

العقد خالف البٌع ل  ًالعقد لٌس لها ماهٌة ف ًلٌس لها مكان ف ًٌعن -العقد ول شرط ول  ًركن ف

  .خٌه المسلمأه عخٌه، ل ٌبع مسلم على بٌأحدكم على بٌع أٌبع 

المساء عندنا متى و ،ٌكون عقد النكاح ٌوم الجمعة مساءً  سنّ ٌُ  "ة عقد ٌوم الجمعةنّ سُ و: "ثم قال

بعد  ،جاب و القبولٌو غٌره قبل اإلأمساًء بعد خطبة ٌخطبها العاقد  ،ٌدخل؟ بعد اٌش؟ بعد الظهر

توب ننستغفره وستعٌنه والحمد هلل ن إن"الخطبة المشهورة  ًوه بن مسعود رضى هللا عنهاخطبة 

  .خر هذه الخطبةآلى إ "لٌه ..إ

 .له وصحبه وسلمآاللهم على نبٌنا محمد وعلى  ىصلعلم وأو هللا تعالى 
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 :أسئلة

 ؟ىووبٌه بواسطة الحمض الناللقٌط أل ةٌثبت نسب هلٌقول  ةاللقط ًهذا سؤال ف* 

 علم. أهللا و ً،ولى ٌعنأمن باب  فهذا ذا كانت القافة ٌثبت بها النسبإ ًلذا كانت فٌما ٌظهر إ

خت أ ،ةم واحدأمن  -- رقبتها كبٌع ًفٌما ٌنقل الملك ف، وهذا ذكرنا فٌها ،م الولد ل ٌجوز بٌعها* ألُ 

ه بنت  الون لها كعلٌها هم ٌقولون ٌمثّ  ةمحرم ةماأل هذهحتى لو كانت  -- .خت واحدةأالت زما ،واحدة

 ًٌعن - ق علٌه لكن لو ملك ذات رضاععت  نها ت  إذات محرم ف كل  ألن اإلنسان لو م   مثاًل  من الرضاع

ل تعتق بملكه  ملك ابنته من الرضاع ،م زوجته، ل تعتق بملكه لهاأك ل  م   - و مصاهرةألٌست محرم 

ٌ  م ولد ألأنها لتكون إثم وطئها ف ،لها  .هاأأن ٌطم علٌه حرُ نه 

 

 .لٌكإتوب نستغفرك وننت أ لإ لهإن ل أ شهدن كبحمدهللا و كسبحان

                            

 

                             


